Apstiprināti ar Latvijas Bibliotēku padomes
2020. gada 18.augusta sēdes lēmumu
AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Bārtas pagasta bibliotēkai
Bibliotēka ir Grobiņas novada Grobiņas pilsētas bibliotēkas filiāle, kura veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Grobiņas novada Bārtas
pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Laima Ostele, Astra Pumpura) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas
nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem
Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami

X

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver
visus bibliotēkas darbības virzienus

X

,Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba
plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu

X

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju
veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide

X
X

1 darbinieks
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Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
43,6%

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
15,4%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 7%, ilgtermiņā vērtējams kā
stabils

Izsniegums

Palielinājies par 8%

Apmeklējums

Samazinājies par 13%

Iedzīvotāju aptvērums

43% no pagasta iedzīvotājiem, kas ir labs
rādītājs

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek
nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas

6471 vienības

X

Bibliotēkas krājums nodrošina vietējās
kopienas vajadzības. SBA izmanto minimāli.

3

2019.gadā no citām bibliotēkām ņemtas 5
grāmatas.
Krājuma komplektēšana notiek regulāri

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

X

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno
tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un izmantotas

X

„Letonika” – 31/22 sesijas
Laikrakstu bibliotēka „News”- 10 sesijas

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par
novadu un personībām

X

Bibliotēkai ir laba sadarbība ar vietējo Bārtas
muzeju, kopā veido izstādes un organizē
pasākumus.

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta
2018.gadā, izmantojot BIS ALISE.

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā
kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.

X

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana
Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību
Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs

X
X

Autorizācijas dati izsniegti 3 lasītājiem
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Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā
(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos

Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas un
novada tīmekļa vietnēs publicēta informācija
par darba laiku un kontaktinformāciju, bet nav
rodama
informācija
par
jaunumiem,
pasākumiem un citām norisēm bibliotēkā.
Bibliotēkas darbība netiek atspoguļota
sociālajos tīklos.

X

X

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

X

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos
pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO

X

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība
darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu

X

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot
pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā

Tikšanās ar spilgtām personībām, literātiem.
Bibliotēka iesaistās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā
”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.

Individuāli

X

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un
ierosinājumus par bibliotēkas darbību

X

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju
mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un
interešu izglītību)

X

Bibliotēka atvērta lietotājiem no 9.00 līdz
17.00, piektdienās līdz 15.30
Jautājumi par bibliotēkas darbu tika iekļauti
Grobiņas novada pašvaldības aptaujā.
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Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

pietiekami

augsta,

X

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus

X

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām

X

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri,
multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.
Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.
Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

Telpas lasītāju apkalpošanai – 80 m²

X

Grāmatas tiek piegādātas mājās

X
X
X

Slēdziens
Grobiņas novada Bārtas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
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Ieteikumi
1. Rast iespēju mainīt bibliotēkas darba laiku, dodot iespēju iedzīvotājiem pakalpojumus saņemt arī pēc plkst.17.00
2. Aktivizēt darbu ar autorizētajiem lietotājiem, popularizējot attālinātos pakalpojumus un e-bibliotēku
3. Attīstīt bibliotēkas publicitāti virtuālajā vidē, nodrošinot bibliotēkas sniegto pakalpojumu reklāmu un informāciju par pasākumiem, izstādēm, grāmatu
jaunumiem u.tml.

4. Precizēt bibliotēkas statistiku, uzskaitot sniegtās konsultācijas.
5. Aktivizēt darbu ar abonētajām tiešsaistes datubāzēm.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Durbes novada Dunalkas bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Durbes novada Dunalkas pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Laima
Ostele, Astra Pumpura) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa
beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un
konstatēja:
Kritērijs
Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

Atbilst

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

X

Nav nodrošināta piekļuve personām ar kustību
traucējumiem.

X

Jāaktualizē 2015.gadā pieņemtie bibliotēkas
Lietošanas noteikumi, atbilstoši Fizisko
personu datu apstrādes likumam, kas stājās
spēkā 2018. gada 5. jūlijā.

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami
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Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver
visus bibliotēkas darbības virzienus

X

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba
plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu

X

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju
veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

1 darbinieks

X
X

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
4%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
4%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 24% Slēgta A.Spāģa
Dunalkas pamatskola, tas ietekmē lietotāju
skaitu

Izsniegums

Samazinājies par 19%

Apmeklējums

Samazinājies par 34%

Iedzīvotāju aptvērums

34% no visa pagasta iedzīvotājiem. Pagastā
darbojas 2 bibliotēkas.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
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Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek
nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

X

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno
tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un izmantotas

„Letonika” - 29 sesijas

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par
novadu un personībām

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

6130 vienības

X

X

Laikrakstu bibliotēka „News”- 3 sesijas

X

Informācija
par
bibliotēkā
esošajiem
materiāliem nav digitalizēta un iekļauta
novadpētniecības
datubāzē.
Bibliotēkas
pārziņā nodota pagasta Senlietu krātuve. Īpaša
uzmanība tiek pievērsta Andreja Spāģa
piemiņas saglabāšanai.
Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti
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Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā
kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.

X

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana
Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

Krājuma inventarizācija tika veikta
2017.gadā, izmantojot BIS ALISE.

X

Autorizācijas dati izsniegti 3 lasītājiem;

X

Liepājas centrālās zinātniskās bibliotēkas un
novada pašvaldības tīmekļa vietnēs publicēta
informācija par darba laiku un
kontaktinformācija, bet nav rodama
informācija par jaunumiem, pasākumiem un
citām norisēm bibliotēkā. Bibliotēkas darbība
netiek atspoguļota sociālajos tīklos.

X

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā
(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos

X

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

X

Bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā
”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”
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Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos
pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO

X

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība
darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu

X

Individuāli

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot
pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā

X

Bibliotēka atvērta arī sestdienās no 9.00 līdz
15.00

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un
ierosinājumus par bibliotēkas darbību

X

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju
mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un
interešu izglītību)

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus

X

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām

X

pietiekami

Padziļinātas aptaujas nav veiktas, esošie
bibliotēkas lietotāji aptaujāti mutiski.

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs
Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

Telpas lasītāju apkalpošanai - 90 m²
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Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri,
multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs
Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X
X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.
Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.
Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X

Nodrošināts, ka grāmatas tiek piegādātas
mājās

X
X
X

Slēdziens
Durbes novada Dunalkas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
Ieteikumi
1. Aktualizēt 2015.gadā pieņemtos bibliotēkas Lietošanas noteikumus, atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likumam, kas stājās spēkā
2018. gada 5. jūlijā.
2. Aktivizēt darbu ar autorizētajiem lietotājiem, popularizējot attālinātos pakalpojumus un e-bibliotēku.
3. Aktivizēt darbu ar abonētajām tiešsaistes datubāzēm.
4. Attīstīt bibliotēkas publicitāti virtuālajā vidē, nodrošinot bibliotēkas sniegto pakalpojumu reklāmu un informāciju par pasākumiem,
izstādēm, grāmatu jaunumiem..
5. Aktivizēt darbu ar novadpētniecības materiāliem, nodrošinot to pieejamību virtuālajā vidē.

12

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Durbes pilsētas bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Durbes novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Laima Ostele,
Astra Pumpura) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām
atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

Daļēji

X

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Pārskata periodā nav palielināts finansējums
jaunu grāmatu iegādei.
Nav nodrošināta bibliotēkas pieejamība
personām ar kustību traucējumiem, bet ir
nodrošināta grāmatu piegāde mājās.

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami

X

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver
visus bibliotēkas darbības virzienus

X

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba
plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu

X

Jāaktualizē 2015.gadā pieņemtie bibliotēkas
Lietošanas noteikumi, atbilstoši Fizisko
personu datu apstrādes likumam, kas stājās
spēkā 2018. gada 5. jūlijā.

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju
veikšanu

X

2 darbinieki
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Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X
X

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

X

Finansējums pārskata periodā samazinājies par
7%

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā samazinājies
par 1,2%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 1,7% /stabils

Izsniegums

Samazinājies par 46% (2019. gada
izsnieguma samazinājumu pamato ar to, ka
darbinieces slimības dēļ 3 mēnešus bibliotēka
sestdienās bija slēgta)

Apmeklējums

Samazinājies par 19%

Iedzīvotāju aptvērums

57% no Durbes pilsētas un pagasta
iedzīvotājiem, kas ir augsts rādītājs.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

10686 vienības
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Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek
nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

X

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno
tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un izmantotas

X

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par
novadu un personībām

X

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

X

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā
kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.

X

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana

X

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

„Letonika” - 2613 sesijas
Laikrakstu bibliotēka „News”- 25 sesijas
Tiek apkopota informācija par ievērojamiem
novadniekiem, apzināti bijušie un esošie
novadnieki, vāktas atmiņas. Darbinieki paši
neapraksta novadpētniecības materiālus.
Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti
Krājuma inventarizācija tika veikta
2018.gadā, izmantojot BIS ALISE.

Autorizācijas dati izsniegti 24 lasītājiem;
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Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā
(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos

X

Liepājas centrālās zinātniskās bibliotēkas un
novada pašvaldības tīmekļa vietnēs publicēta
informācija par darba laiku un
kontaktinformācija, bet nav rodama
informācija par jaunumiem, pasākumiem un
citām norisēm bibliotēkā. Bibliotēkas darbība
netiek atspoguļota sociālajos tīklos.

X

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

X

Bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā
”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos
pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO

X

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība
darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu

X

Individuāli

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot
pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā

X

Bibliotēka atvērta arī sestdienās

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un
ierosinājumus par bibliotēkas darbību

X
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Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju
mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un
interešu izglītību)

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

pietiekami

augsta,

Bibliotēkas infrastruktūra
Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus
Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām
Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

Telpas lasītāju apkalpošanai – 30 m²
X
X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs
Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri,
multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.
Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.
Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X
X
X
X

Grāmatas tiek piegādātas mājās
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Slēdziens
Durbes novada Durbes pilsētas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Aktualizēt 2015.gadā pieņemtos bibliotēkas Lietošanas noteikumus, atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likumam, kas stājās spēkā
2018. gada 5. jūlijā.
2. Rast iespēju palielināt finansējumu krājuma komplektēšanai.
3. Attīstīt bibliotēkas publicitāti virtuālajā vidē, nodrošinot bibliotēkas sniegto pakalpojumu reklāmu un informāciju par pasākumiem,
izstādēm, grāmatu jaunumiem u.tml.
4. Aktivizēt darbu ar novadpētniecības materiāliem, nodrošinot to pieejamību virtuālajā vidē.
5. Dažādot pakalpojumus bērnu auditorijai, izmantojot mobilās tehnoloģijas.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Grobiņas novada Gaviezes pagasta bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Grobiņas novada Gaviezes pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Laima
Ostele, Astra Pumpura) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa
beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un
konstatēja:
Kritērijs
Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

Atbilst

Daļēji

X

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Telpu kosmētiskais remonts un grāmatu
plauktu iegāde plānota 2020.gadā. Pēc šo
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darbu veikšanas,
iekārtojums.

tiks

mainīts

telpu

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami

X

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver
visus bibliotēkas darbības virzienus

X

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba
plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu

X

Jāaktualizē 2015.gadā pieņemtie bibliotēkas
Lietošanas noteikumi, atbilstoši Fizisko
personu datu apstrādes likumam, kas stājās
spēkā 2018. gada 5. jūlijā.

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju
veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

1 darbinieks

X
X

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
21,4%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
63%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
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Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 16,7% (2018. gadā darbību
beidza Gaviezes pamatskola)

Izsniegums

Samazinājies par 42%

Apmeklējums

Samazinājies par 47%

Iedzīvotāju aptvērums

25% no pagasta iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek
nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

11 117 vienības
Krājuma apgrozība ir 0,67

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

X

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno
tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un izmantotas

X

„Letonika” - 209 sesijas
Laikrakstu bibliotēka „News”- 30 sesijas
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Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par
novadu un personībām

X

Bibliotēka vāc un apkopo informāciju par
Gaviezes pagastu. Pagastā darbojas Senlietu
krātuve, ar kuru bibliotēkai ir laba sadarbība.
Bibliotēkā esošās mapes un CD
atspoguļoti novadpētniecības datubāzē.

nav

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta
2018.gadā, izmantojot BIS ALISE.

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā
kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.

X

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana
Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Autorizācijas dati izsniegti 4 lasītājiem
Nodrošina elektronisku piekļuvi pašvaldībā
pieņemtajiem lēmumiem un plānošanas
dokumentiem.

X

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

X

Liepājas centrālās zinātniskās bibliotēkas un
novada pašvaldības tīmekļa vietnēs publicēta
informācija par darba laiku un
kontaktinformācija, bet nav rodama
informācija par jaunumiem, pasākumiem un
citām norisēm bibliotēkā. Bibliotēkas darbība
netiek atspoguļota sociālajos tīklos.
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Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā
(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos

X

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

X

Bibliotēka iesaistās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā
”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos
pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO

X

Laba sadarbība bibliotēkai ir izveidojusies ar
pagasta Senlietu krātuvi, Gaviezes pagasta
pirmsskolas izglītības iestādi, Pensionāru
padomi, pagasta sociālo darbinieci, feldšeri,
lauku dienesta attīstības konsultantu

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība
darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu

X

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot
pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā

X

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un
ierosinājumus par bibliotēkas darbību

X

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju
mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un
interešu izglītību)

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

Bibliotēkas infrastruktūra

pietiekami

augsta,

Individuāli. Nepilnīga sniegto konsultāciju
uzskaite.

Jautājumi par bibliotēkas darbu iekļauti
novada pašvaldības veiktajās aptaujās
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Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus

X

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām

X

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri,
multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

Pasākumu rīkošanai izmanto kultūras nama
telpas.

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.
Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

Telpas lasītāju apkalpošanai - 91 m²

Grāmatas tiek piegādātas mājās

X
X
X
X

Slēdziens
Grobiņas novada Gaviezes pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
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Ieteikumi
1. Aktualizēt 2015.gadā pieņemtos bibliotēkas Lietošanas noteikumus, atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likumam, kas stājās spēkā
2018. gada 5. jūlijā.
2. Attīstīt bibliotēkas publicitāti virtuālajā vidē, nodrošinot bibliotēkas sniegto pakalpojumu reklāmu un informāciju par pasākumiem,
izstādēm, grāmatu jaunumiem u.tml.
3. Aktivizēt darbu ar novadpētniecības materiāliem, nodrošinot to pieejamību virtuālajā vidē.
4. Aktivizēt darbu ar Lursoft laikrakstu bibliotēku News.lv
5. Aktivizēt darbu ar autorizētajiem lietotājiem, popularizējot attālinātos pakalpojumus un e-bibliotēku.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Grobiņas pagasta bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Grobiņas novada Grobiņas pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Laima
Ostele, Astra Pumpura) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa
beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12. pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un
konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
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Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver
visus bibliotēkas darbības virzienus

X

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba
plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu

X

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju
veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

2 darbinieki ( tajā skaitā bibliobusa šofere)

X
X

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
5,3%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
15,3%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 16% ( Slēgta pagasta
sākumskola, tas ietekmēja lietotāju skaitu)

Izsniegums

Samazinājies par 10%

Apmeklējums

Samazinājies par 23%

Iedzīvotāju aptvērums

12,6% no pagasta iedzīvotājiem

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

12 915vienības
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Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek
nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

X

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno
tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un izmantotas

„Letonika” – 8/19 sesijas
X

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par
novadu un personībām

X

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

X

Laikrakstu bibliotēka „News”- 22 sesijas
Novadpētniecības krājumu veido grāmatas,
fotoattēli, tematiskās mapes, bukleti, kartes,
katalogi, atmiņu stāstījumu pieraksti, skolēnu
un studentu pētnieciskie darbi par pagastu.
Bibliotēka dokumentē svarīgākos notikumus
pagastā, apkopo informāciju par
novadniekiem, par pagasta vēsturi (atmiņu
pieraksti, informācija no Periodika.lv),
objektiem, saimniecisko darbību.
Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti
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Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā
kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.

X

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana
Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

Krājuma inventarizācija tika veikta
2019.gadā, izmantojot BIS ALISE.

X

Autorizācijas dati izsniegti 3 lasītājiem.

X

Liepājas centrālās zinātniskās bibliotēkas un
novada pašvaldības tīmekļa vietnēs publicēta
informācija par darba laiku un
kontaktinformācija, bet nav rodama
informācija par jaunumiem, pasākumiem un
citām norisēm bibliotēkā. Bibliotēkas darbība
netiek atspoguļota sociālajos tīklos.

X

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā
(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos

X

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus

X

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos
pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO

X

Bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā
”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija
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Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība
darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu

X

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot
pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā

X

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un
ierosinājumus par bibliotēkas darbību

X

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju
mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un
interešu izglītību)

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus

X

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām

X

pietiekami

Individuāli. Ir jāpilnveido sniegto konsultāciju
uzskaite.

Jautājumi par bibliotēkas darbu tika iekļauti
Grobiņas novada pašvaldības aptaujā.

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

Telpas lasītāju apkalpošanai – 75 m²

X

(datori,

X

Ir nepieciešama jaunu plauktu iegāde un
četru divpusējo plauktu nomaiņa, kā arī
atjaunot mēbeles atpūtas stūrītim
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Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri,
multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs
Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X
X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.
Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.
Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X

Grāmatas tiek piegādātas mājās

X
X
X

Slēdziens
Grobiņas novada Grobiņas pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Attīstīt bibliotēkas publicitāti virtuālajā vidē, nodrošinot bibliotēkas sniegto pakalpojumu reklāmu un informāciju par pasākumiem,
izstādēm, grāmatu jaunumiem u.tml.
2. Aktivizēt darbu ar novadpētniecības materiāliem, nodrošinot to pieejamību virtuālajā vidē.
3. Aktivizēt darbu ar abonētajām tiešsaistes datubāzēm.
4. Aktivizēt darbu ar autorizētajiem lietotājiem, popularizējot attālinātos pakalpojumus un e-bibliotēku.
5. Veikt sniegto konsultāciju uzskaiti.
6. Rast iespēju nomainīt bibliotēkas plauktus.
7. Rast iespēju nomainīt 2 lietotāju datorus.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Grobiņas pilsētas bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Grobiņas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Laima Ostele,
Astra Pumpura) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām
atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami

X

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver
visus bibliotēkas darbības virzienus

X

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba
plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu

X

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju
veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.
Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)

X
X
X

4 darbinieki
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Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
83%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
26%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 4,4%

Izsniegums

Samazinājies par 28% ; 2019.gadā attiecībā pret
2018.gadu ir pieaugums par 5,3%

Apmeklējums

Samazinājies par 16% , 2019.gadā attiecībā pret
2018.gadu ir pieaugums par 14,7%

Iedzīvotāju aptvērums

32 % no pilsētas iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek
nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri
Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X
X

24 074 vienības

42,6% no jaunieguvumiem tiek komplektēta
bērniem un jauniešiem
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Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

X

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno
tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un izmantotas

X

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par
novadu un personībām

X

Galvenie virzieni novadpētniecības darbā
saistīti ar vietējās vēstures materiālu vākšanu,
sistematizēšanu, saglabāšanu un informācijas
sniegšanu interesentiem, kā arī sabiedrības
iesaistīšanu novada pētniecībā. Materiālu
popularizēšanai organizē izstādes, atmiņu
vakarus, materiālu prezentācijas, informācijas
televizorus novada bibliotēkās u.c.

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta 2018.
gadā, izmantojot BIS ALISE.

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā
kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.

X

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana

X

Autorizācijas dati izsniegti 148 lasītājiem
(kopā ar filiālbibliotēkām)

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Bibliotēkā uz vietas drukātā veidā ir iespējams
iepazīties ar pašvaldības – „Grobiņas novada
Attīstības stratēģiju 2019.- 2025. gadam”,
publiskiem pārskatiem, kā arī dokumenti
pieejami Grobiņas novada mājas lapā
www.grobina.lv

„Letonika” - 153/211 sesijas
Laikrakstu bibliotēka „News”- 54 sesijas
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Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā
(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos

X

Liepājas centrālās zinātniskās bibliotēkas un
novada pašvaldības tīmekļa vietnēs publicēta
informācija par darba laiku un
kontaktinformācija, bet nav rodama
informācija par jaunumiem , pasākumiem un
citām norisēm bibliotēkā. Bibliotēkas darbība
netiek atspoguļota sociālajos tīklos.

X

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

X

Bibliotēka regulāri organizē tematiskās
literatūras izstādes, dažādus pasākumus
krājuma papolarizēšanai, tikšanās ar autoriem,
ekskursijas, iesaistās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā
”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības
rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO

X

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība
darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu

X

Individuāli

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot
pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā

X

Biblioteka ik dienas atvērta līdz plkst.18.00.
Lietotājus apkalpo arī sestdienās no 9.00 līdz
15.00
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Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un
ierosinājumus par bibliotēkas darbību

X

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju
mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un
interešu izglītību)

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus

X

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām

X

pietiekami

Jautājumi par bibliotēkas darbu ietverti
Grobiņas pašvaldības rīkotajā aptaujā.
Bibliotēku apmeklētāju viedoklis tiek
noskaidrots arī individuālajās pārrunās.

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

Telpas lasītāju apkalpošanai - 135 m²

Pasākumi tiek organizēti bibliotēkas plašajā
foajē telpā

X

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri,
multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Jānomaina 1 dators
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Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

X

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X
X

Slēdziens
Grobiņas novada Grobiņas pilsētas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Attīstīt bibliotēkas publicitāti virtuālajā vidē, nodrošinot bibliotēkas sniegto pakalpojumu reklāmu un informāciju par pasākumiem,
izstādēm, grāmatu jaunumiem u.tml.
2. Dažādot pakalpojumus bērnu auditorijai, izmantojot mobilās tehnoloģijas.
3. Rast iespēju darbiniekiem iegādāties vienu jaunu datoru.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Durbes novada Lieģu bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Durbes novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Laima Ostele,
Astra Pumpura) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām
atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
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Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

Daļēji

X

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Nav nodrošināta bibliotēkas pieejamība
personām ar kustību traucējumiem, bet
bibliotēka nodrošina grāmatu piegādi mājās.
Nav uzlikta norāde uz bibliotēku

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami

X

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver
visus bibliotēkas darbības virzienus

X

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba
plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu

X

Jāaktualizē 2015.gadā pieņemtie Bibliotēkas
lietošanas noteikumi, atbilstoši Fizisko
personu datu apstrādes likumam, kas stājās
spēkā 2018. gada 5. jūlijā.

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju
veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

1 darbinieks, 0,75 slodze

X
X

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu

X

Finansējums pārskata periodā samazinājies par
2,4%.

36

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
35,5%.

X

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 7% , bet 2019.gadā attiecībā
pret 2018.gadu pieaudzis par 16%

Izsniegums

Palielinājies par 30% Izsnieguma pieaugumu
ietekmē preses izsnieguma pieaugums par
64%

Apmeklējums

Samazinājies par 41%

Iedzīvotāju aptvērums

23% no pagasta iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā
Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

Krājuma komplektēšana notiek regulāri
Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

Krājuma apgrozība ir 0,43

X

No 519 jaunajām grāmatām, kas iegādātas
2019 gadā, 36 ir grāmatas bērniem un
jauniešiem

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām
Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek
nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas

5890 vienības

X
X
X
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Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

X

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno
tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un izmantotas

X

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par
novadu un personībām

X

Vācot materiālus, sadarbojos ar novada
iedzīvotājiem un Durbes muzeju. Izmanto LNB
Digitālo bibliotēku - Zudusī Latvija,
Periodika.lv.

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta
2018.gadā, izmantojot BIS ALISE.

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā
kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.

X

Laikrakstu bibliotēka „News”- 55 sesijas

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana
Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

„Letonika” - 30 sesijas

X

Autorizācijas dati izsniegti 3 lasītājiem

X

Liepājas centrālās zinātniskās bibliotēkas un
novada pašvaldības tīmekļa vietnēs publicēta
informācija par darba laiku un
kontaktinformācija, bet nav rodama
informācija par jaunumiem , pasākumiem un

X

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla
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citām norisēm bibliotēkā. Bibliotēkas darbība
netiek atspoguļota sociālajos tīklos.
Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā
(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos

X

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

Bibliotēka, organizējot pasākumus, veiksmīgi
sadarbojas ar citām pašvaldības iestādēm. Ar
Lieģu kultūras nama direktori kopīgi tiek
vadīti pasākumi bērniem. Aktīva sadarbība ir
arī ar bērnu un jauniešu rotaļu centru.

X

Bibliotēka iesaistās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā
”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”
Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos
pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO

X

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība
darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu

X

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot
pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā

X

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un
ierosinājumus par bibliotēkas darbību
Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju
mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un
interešu izglītību)

Individuāli

X
X

Padziļinātas aptaujas nav veiktas, lietotāji
intereses tiek noskaidrotas sarunās.
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Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

pietiekami

augsta,

X

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus

X

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām

X

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri,
multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs

X

Telpu kopējā platība 50m² , no tām lasītāju
apkalpošanai - 25m²

Pasākumi tiek organizēti kopā ar vietējo
kultūras namu.

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Vasaras sezonā bibliotēkas telpās ir karsti

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Bibliotēka grāmatas piegādā mājās

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.
Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X
X
X
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Slēdziens
Durbes novada Lieģu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
Ieteikumi
1. Aktualizēt 2015.gadā pieņemtos Bibliotēkas lietošanas noteikumus, atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likumam, kas stājās spēkā
2018. gada 5. jūlijā.
2. Attīstīt bibliotēkas publicitāti virtuālajā vidē, nodrošinot bibliotēkas sniegto pakalpojumu reklāmu un informāciju par pasākumiem,
izstādēm, grāmatu jaunumiem u.tml.
3. Veikt krājuma izmantošanas analīzi, izmantojot sistēmas Alise Cirkulācijas moduļa piedāvātās iespējas. Atbrīvot krājumu no maz
izmantotās un nolietotās literatūras.
4. Aktivizēt darbu ar novadpētniecības materiāliem, nodrošinot to pieejamību virtuālajā vidē.
5. Aktivizēt darbu ar autorizētajiem lietotājiem, popularizējot attālinātos pakalpojumus un e-bibliotēku.
6. Veikt sniegto konsultāciju uzskaiti.
7. Rast iespēju uzlabot bibliotēkas telpu klimatu vasaras sezonā.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Medzes pagasta bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Grobiņas novada Medzes pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Laima
Ostele, Astra Pumpura) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa
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beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un
konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami

X

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver
visus bibliotēkas darbības virzienus

X

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba
plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu

X

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju
veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

1 darbinieks

X
X

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

X

Finansējums pārskata periodā samazinājies par
10%. 2019.gadā, salīdzinot ar 2018 gadu,
pieaugums par 7,5%

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā
Darbības pamatrādītāji pārskata periodā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
108 %.
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Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 56% Pieaugums saistīts ar
bibliotēkas izbraukumiem uz vietējo skolu ik pēc 2
nedēļām. Sadarbojoties ar skolas bibliotekāri,
skolotājiem, pieaudzis lasītāju skaits visās bērnu
vecuma grupās

Izsniegums

Palielinājies par 77%

Apmeklējums

Palielinājies par 212%

Iedzīvotāju aptvērums

17% no pagasta iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek
nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

8620 vienības

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

X

Krājuma apgrozība ir 0,46, aktīvi jāturpina
krājuma izvērtēšana
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Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno
tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un izmantotas

„Letonika” – 25/23 sesijas
X

Laikrakstu bibliotēka „News”- 2 sesijas

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par
novadu un personībām

X

Vāc materiālus par dabas un kultūrvēsturiskā
mantojuma objektiem. Bibliotēkā uzkrāj
preses publikācijas par pagastu un tās
iedzīvotājiem.

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta
2015.gadā, izmantojot BIS ALISE.

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā
kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.

X

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana
Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Autorizācijas dati izsniegti 9 lasītājiem

X

Liepājas centrālās zinātniskās bibliotēkas un
novada pašvaldības tīmekļa vietnēs publicēta
informācija par darba laiku un
kontaktinformācija, bet nav rodama
informācija par jaunumiem , pasākumiem un
citām norisēm bibliotēkā. Bibliotēkas darbība
netiek atspoguļota sociālajos tīklos.

X

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

44

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā
(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos

X

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

X

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos
pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO

X

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība
darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu

X

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot
pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā

X

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un
ierosinājumus par bibliotēkas darbību

X

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju
mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un
interešu izglītību)

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus

X

pietiekami

Bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā
”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija

Individuāli

Jautājumi par bibliotēkas darbu ietverti
Grobiņas pašvaldības rīkotajā aptaujā

Bibliotēkas infrastruktūra
Telpas lasītāju apkalpošanai – 65 m²
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Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām

X

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri,
multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs

X
X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

X

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X
X

Slēdziens
Grobiņas novada Medzes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
Ieteikumi
1. Attīstīt bibliotēkas publicitāti virtuālajā vidē, nodrošinot bibliotēkas sniegto pakalpojumu reklāmu un informāciju par pasākumiem,
izstādēm, grāmatu jaunumiem u.tml.
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2. Veikt krājuma izmantošanas analīzi, izmantojot sistēmas ALISE Cirkulācijas moduļa piedāvātās iespējas. Atbrīvot krājumu no maz
izmantotās un nolietotās literatūras.
3. Aktivizēt darbu ar novadpētniecības materiāliem, nodrošinot to pieejamību virtuālajā vidē.
4. Aktivizēt darbu ar autorizētajiem lietotājiem, popularizējot attālinātos pakalpojumus un e-bibliotēku.
5. Veikt sniegto konsultāciju uzskaiti.
6. Dažādot pakalpojumus bērnu auditorijai, izmantojot mobilās tehnoloģijas.
7. Organizēt informācijpratības nodarbības bērniem, ietverot arī datubāzi Letonika.lv
8. Rast iespēju atjaunot 2 datorus lietotājiem.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Nīcas novada Nīcas pagasta bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Nīcas novada Nīcas pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Laima Ostele,
Astra Pumpura) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām
atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
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Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver
visus bibliotēkas darbības virzienus

X

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba
plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu

X

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju
veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

1 darbinieks

X
X

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
17,02%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā samazinājies
par 4,85%, grāmatu iegādei palielinājies par
2,05%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 29,2%

Izsniegums

Samazinājies par 6%

Apmeklējums

Samazinājies par 19,3%

Iedzīvotāju aptvērums

10,9% no visa pagasta iedzīvotājiem. Pagastā
darbojas 2 bibliotēkas.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

9917 vienības
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Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek
nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

Krājuma apgrozība 1,1

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

X

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno
tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un izmantotas

„Letonika” - 31 sesijas
X

Laikrakstu bibliotēka „News”- 17 sesijas

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par
novadu un personībām

X

Informācija
par
bibliotēkā
esošajiem
materiāliem ir iekļauta novadpētniecības
datubāzē. Bibliotēka sadarbojas ar Otaņķu
bibliotēku, Nīcas un Otaņķu Senlietu
krātuvēm. Izdota grāmata “Nīcas un Otaņķu
pagastu tautasdziesmu krājums”, apkopotas
stāstu konkursa "REIZ NĪCĀ..." dalībnieku
atmiņas par cilvēkiem, notikumiem, dzimtām

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu (BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti.
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Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā
kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.

X

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana

X

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Krājuma inventarizācija tika veikta
2014.gadā, izmantojot BIS ALISE.

Autorizācijas dati izsniegti 43 lasītājiem,
pakalpojumu neizmanto

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

X

Liepājas centrālās zinātniskās bibliotēkas
tīmekļa vietnē http://www.liepajasczb.lv/lv/parbiblioteeku-3004/novadu-biblioteekas-3521

Nīcas novada tīmekļa vietnē
https://www.nica.lv/lv/bibliotekas/ ,bet nav

atspoguļota informācija par pasākumiem un
citām norisēm bibliotēkā.
Bibliotēkas darbība netiek atspoguļota
sociālajos tīklos.
Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā
(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos

X

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku

X

Bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā
”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.
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popularizēšanas pasākumus (novadnieku
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

jubilejas,

novada

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos
pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO

X

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība
darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu

X

Individuāli.

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot
pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā

X

Bibliotēka atvērta pirmdienās līdz 18.00,
Katra mēneša pirmajā piektdienā apkalpo
lasītājus Kalmišķos un Jūrmalciemā.

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un
ierosinājumus par bibliotēkas darbību

X

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju
mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un
interešu izglītību)

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus

X

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām

X

pietiekami

Padziļinātas aptaujas nav veiktas, reizi divos
gados aptauja par periodikas un grāmatu
iegādi.

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs
Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Telpas lasītāju apkalpošanai - 64m²
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Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba
Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

X
(datori,

X

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri,
multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

X

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X
X

Slēdziens
Nīcas novada Nīcas pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Plānot dažādas aktivitātes un jaunus informācijas pakalpojumus, kas piesaistītu bibliotēkai jaunus lietotājus.
2. Aktivizēt darbu ar autorizētajiem lietotājiem, popularizējot attālinātos pakalpojumus un e-bibliotēku.
3. Aktivizēt darbu ar abonētajām tiešsaistes datubāzēm.
4. Attīstīt bibliotēkas publicitāti virtuālajā vidē, nodrošinot bibliotēkas sniegto pakalpojumu reklāmu un informāciju par pasākumiem,
izstādēm, grāmatu jaunumiem..
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Nīcas novada Otaņķu bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Nīcas novada Otaņķu pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Laima
Ostele, Astra Pumpura) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa
beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un
konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

Daļēji

X

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Nav nodrošināta piekļuve personām ar kustību
traucējumiem.

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami

X

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver
visus bibliotēkas darbības virzienus

X

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba
plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu

X

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju
veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X
X
X

1 darbinieks
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Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

X

Finansējums pārskata periodā samazinājies par
3%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā samazinājies
par 4%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 29% . Rudes pamatskola
reorganizēta par sākumskolu.

Izsniegums

Samazinājies par 18%

Apmeklējums

Samazinājies par 17%

Iedzīvotāju aptvērums

24,7% no visa pagasta iedzīvotājiem. Pagastā
darbojas divas bibliotēkas.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek
nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas

X

5987 vienības
Krājuma apgrozība 1
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Krājuma komplektēšana notiek regulāri

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

X

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno
tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un izmantotas

„Letonika” - 28 sesijas
X

Laikrakstu bibliotēka „News”- 6sesijas

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par
novadu un personībām

X

Informācija par bibliotēkā esošajiem
materiāliem ir iekļauta novadpētniecības
datubāzē. Bibliotēka sadarbojas ar Nīcas
pagasta bibliotēku, Nīcas un Otaņķu Senlietu
krātuvēm.
Ekspozīcijas
"Otaņķu
etnogrāfiskajam ansamblim 55" , stāstu
konkursa
"REIZ NĪCĀ..." dalībnieku
atmiņas par cilvēkiem, notikumiem, dzimtu
mājām u.c.

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta
2014.gadā, izmantojot BIS ALISE.

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā
kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.

X

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana

X

Autorizācijas dati izsniegti 30 lasītājiem,
pakalpojumu neizmanto.
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Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

X

Liepājas centrālās zinātniskās bibliotēkas
tīmekļa vietne http://www.liepajasczb.lv/lv/parbiblioteeku-3004/novadu-biblioteekas-3521

Nīcas novada tīmekļa vietne
https://www.nica.lv/lv/bibliotekas/, bet nav

atspoguļota informācija par pasākumiem un
citām norisēm bibliotēkā.
Bibliotēkas darbība netiek atspoguļota
sociālajos tīklos.
Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā
(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos

X

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

X

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos
pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO

X

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība
darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu

X

Bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā
”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” un
Nacionālās skaļās lasīšanas sacensībās.

Individuāli
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Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot
pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā
Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un
ierosinājumus par bibliotēkas darbību

X

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju
mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un
interešu izglītību)

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus

X

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām

X

pietiekami

Bibliotēka atvērta līdz 17.30 tikai pirmdienās,
brīvdienās slēgta.

X

Padziļinātas aptaujas nav veiktas, esošie
bibliotēkas lietotāji aptaujāti mutiski.

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

Telpas lasītāju apkalpošanai -27 m²

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs
Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri,
multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām
Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X
X

Nodrošināts, ka grāmatas tiek piegādātas
mājās
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Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

X

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X
X

Slēdziens
Nīcas novada Otaņķu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
Ieteikumi
1. Aktivizēt darbu ar abonētajām tiešsaistes datubāzēm.
2. Attīstīt bibliotēkas publicitāti virtuālajā vidē, nodrošinot bibliotēkas sniegto pakalpojumu reklāmu un informāciju par pasākumiem,
izstādēm, grāmatu jaunumiem.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Pāvilostas novada Pāvilostas bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Pāvilostas novadā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Laima Ostele, Astra
Pumpura) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši
Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
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Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Bibliotekārei nav pilna slodze

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami

X

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver
visus bibliotēkas darbības virzienus

X

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba
plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu

X

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju
veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

2 darbinieki - bibliotēkas vadītāja un
bibliotekārs uz nepilnu slodzi.

X
X

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

X

Finansējums pārskata periodā stabils

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā samazinājies
par 21%

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 21%

Izsniegums

Stabils

Apmeklējums

Samazinājies par 22%
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Iedzīvotāju aptvērums

37 % no visa pagasta iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek
nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

X

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

X

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par
novadu un personībām

Krājuma apgrozība 0,9

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno
tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un izmantotas

9104 vienības

„Letonika” – 51/53 sesijas
Laikrakstu bibliotēka „News”- 20 sesijas

X

X

Informācija par bibliotēkā esošajiem
materiāliem nav digitalizēta. Liepājas
Centrālās
zinātniskā
bibliotēkas(LCZB)
tīmekļa vada datus
novadpētniecības
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datubāzē. Bibliotēka sadarbojas ar Pāvilostas
novadpētniecības muzeju.
Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu (BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti.

X

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā
kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.

X

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana

X

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Krājuma inventarizācija plānota 2021.gadā,
izmantojot BIS ALISE.

Autorizācijas dati izsniegti 43 lasītājiem.

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

X

LCZB tīmekļa vietne
http://www.liepajasczb.lv/lv/par-biblioteeku3004/novadu-biblioteekas-3521

Pāvilostas novada tīmekļa vietnē
http://www.pavilosta.lv/lv/bibliotkas

Bibliotēkas darbība tiek atspoguļota
sociālajos tīklos.
Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā
(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos
Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi

X
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Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

X

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos
pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO

X

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība
darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu

X

Individuāli

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot
pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā

X

Darba laiks darba dienās no 9:30-18:00

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un
ierosinājumus par bibliotēkas darbību

X

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju
mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un
interešu izglītību)

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus

X

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām

X

pietiekami

Bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā
”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, “Grāmatu
starts”, projektā “Skaļā lasīšana”.

Padziļinātas aptaujas nav veiktas, esošie
bibliotēkas lietotāji aptaujāti mutiski.

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai
Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpas lasītāju apkalpošanai -52 m²
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Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri,
multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

X

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X
X

Slēdziens
Pāvilostas novada Pāvilostas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
Ieteikums
Aktivizēt darbu ar novadpētniecības materiāliem, nodrošinot to pieejamību virtuālajā vidē.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Pāvilostas novada Sakas bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Pāvilostas novada Sakas pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Laima
Ostele, Astra Pumpura) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa
beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un
konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

Daļēji

X

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Nav nomainīti grāmatu plaukti, nav izveidota
bērnu zona un uzstādīta norāde uz bibliotēku.

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami

X

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver
visus bibliotēkas darbības virzienus

X

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba
plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu

X

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju
veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.
Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)

X
X
X

1 darbinieks

64

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
13%

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā samazinājies
par 6%

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 16%

Izsniegums

Samazinājies par 7%

Apmeklējums

Palielinājies par 1%

Iedzīvotāju aptvērums

20% no visa pagasta iedzīvotājiem

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

Krājuma komplektēšana notiek regulāri
Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

Krājuma apgrozība 1.5

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām
Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek
nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas

2036 vienības

X
X
X
X

11 bērni ir bibliotēkas lietotāji, samazinājies
izsniegums; 2019.gadā iegādātas 3 grāmatas.
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Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

X

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno
tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un izmantotas

X

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par
novadu un personībām

X

Laikrakstu bibliotēka „News”- 8 sesijas

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu (BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

Informācija par bibliotēkā esošajiem
materiāliem nav digitalizēta. LCZB vada datus
novadpētniecības datubāzē.
X

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā
kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.

X

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana
Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

„Letonika” – 12/2 sesijas

Bibliotēka nestrādā ar BIS ALISE
Krājuma inventarizācija notikusi 2014.gadā.

X

Bibliotēka nestrādā ar BIS ALISE

X

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

X

Liepājas CZB tīmekļa vietne
http://www.liepajasczb.lv/lv/par-biblioteeku3004/novadu-biblioteekas-3521 1

Pāvilostas novada tīmekļa vietnē
http://www.pavilosta.lv/lv/bibliotkas

66

Bibliotēkas darbība netiek atspoguļota
sociālajos tīklos.
Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā
(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos

X

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

X

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos
pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO

X

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība
darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu

X

Bibliotēka nav iesaistījusies Latvijas
Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas
programmā ”Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija, jo nav skolas.

Individuāli

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot
pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā

X

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un
ierosinājumus par bibliotēkas darbību

X

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju
mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un
interešu izglītību)

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

Bibliotēkas infrastruktūra

pietiekami

augsta,

Bibliotēka atvērta darba dienās no 9.00 līdz
17.00 (vasaras laiks), no 10.00-17.00 (ziemas
laiks)
Padziļinātas aptaujas nav veiktas, esošie
bibliotēkas lietotāji aptaujāti mutiski.
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Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus

X

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām

X

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba
Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri,
multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X

Grāmatu plaukti novecojuši.

X

Nodrošināts, ka grāmatas tiek piegādātas
mājās.

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku

Telpas lasītāju apkalpošanai - 42m²

X
X
X

Slēdziens
Pāvilostas novada Sakas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
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Ieteikumi
1. Izvērtēt bibliotēkas darba laika atbilstību iedzīvotāju vajadzībām.
2. Papildināt krājumu bērniem un pusaudžiem.
3. Aktivizēt darbu ar abonētajām tiešsaistes datubāzēm.
4. Attīstīt bibliotēkas publicitāti virtuālajā vidē, nodrošinot bibliotēkas sniegto pakalpojumu reklāmu un informāciju par pasākumiem,
izstādēm, grāmatu jaunumiem.
5. Aktivizēt darbu ar novadpētniecības materiāliem, nodrošinot to pieejamību virtuālajā vidē.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Pāvilostas novada Saraiķu bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Pāvilostas novada Saraiķu pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Laima
Ostele, Astra Pumpura) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa
beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un
konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
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Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver
visus bibliotēkas darbības virzienus

X

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba
plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu

X

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju
veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

1 darbinieks, nepilna slodze.

X
X

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

X

Finansējums pārskata periodā palielinājies par
11 %

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā palielinājies par
6%

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 14%

Izsniegums

Samazinājies par 28%

Apmeklējums

Palielinājies par 32 %

Iedzīvotāju aptvērums

28% no visa pagasta iedzīvotājiem

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

4224 vienības
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Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Krājuma apgrozība 0,5

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno
tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un izmantotas

X

„Letonika” – 10 sesijas

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par
novadu un personībām

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek
nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

X

Laikrakstu bibliotēka „News”- 14 sesijas
Informācija par bibliotēkā esošajiem
materiāliem nav digitalizēta. LCZB vada datus
novadpētniecības
datubāzē.
Dokumentē
vēsturiskās atmiņas.

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu (BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

X

Bibliotēka nestrādā ar BIS AISE

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija nav notikusi.

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā
kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.

X

52%

71

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana
Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Bibliotēka nestrādā ar BIS AISE

X

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

X

Liepājas Centrālās zinātniskā bibliotēkas
tīmekļa vietne http://www.liepajasczb.lv/lv/parbiblioteeku-3004/novadu-biblioteekas-3521

Pāvilostas novada tīmekļa vietnē
http://www.pavilosta.lv/lv/bibliotkas/saraiubiblio

Bibliotēkas darbība netiek atspoguļota
sociālajos tīklos.
Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā
(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos

X

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

X

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos
pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO

X

Bibliotēka nav iesaistījusies Latvijas
Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas
programmā ”Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija.
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Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība
darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu

X

Individuāli

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot
pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā

X

Bibliotēka atvērta arī sestdienās no 9.00 līdz
14.00.

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un
ierosinājumus par bibliotēkas darbību

X

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju
mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un
interešu izglītību)

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus

X

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām

X

pietiekami

Padziļinātas aptaujas nav veiktas, esošie
bibliotēkas lietotāji aptaujāti mutiski.

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri,
multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs

Telpas lasītāju apkalpošanai -39 m²

X
X
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Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.
Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.
Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X

Nodrošināts, ka grāmatas tiek piegādātas
mājās

X
X
X

Slēdziens
Pāvilostas novada Saraiķu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Aktivizēt darbu ar abonētajām tiešsaistes datubāzēm.
2. Jāturpina krājuma izvērtēšana un maz pieprasīto izdevumu norakstīšana.
3. Iespēju robežās atjaunot datorus lietotājiem.
4. Attīstīt bibliotēkas publicitāti virtuālajā vidē, nodrošinot bibliotēkas sniegto pakalpojumu reklāmu un informāciju par pasākumiem,
izstādēm, grāmatu jaunumiem.
5. Aktivizēt darbu ar novadpētniecības materiāliem, nodrošinot to pieejamību virtuālajā vidē.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Pāvilostas novada Ulmales bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Pāvilostas novada Ulmales pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Laima
Ostele, Astra Pumpura) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa
beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un
konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami

X

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver
visus bibliotēkas darbības virzienus

X

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba
plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu

X

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju
veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.
Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)

X
X
X

1 darbinieks, nepilna slodze.
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Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

X

Finansējums pārskata periodā palielinājies par
5%

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā palielinājies par
27%

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Stabils.

Izsniegums

Samazinājies par 12%

Apmeklējums

Samazinājies par 32 %

Iedzīvotāju aptvērums

14% no visa pagasta iedzīvotājiem

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek
nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri
Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X
X

2150 vienības
Krājuma apgrozība 1.8
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Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

X

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno
tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un izmantotas

X

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par
novadu un personībām

X

Laikrakstu bibliotēka „News”- 11 sesijas

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu (BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

Informācija
par
bibliotēkā
esošajiem
materiāliem nav digitalizēta. LCZB vada datus
novadpētniecības
datubāzē.
Dokumentē
vēsturiskas atmiņas.
X

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā
kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.

X

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana
Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

„Letonika” – 18/206 sesijas

Bibliotēka nestrādā ar BIS AISE
Krājuma inventarizācija notikusi 2014.gadā.

X

Bibliotēka nestrādā ar BIS ALISE

X

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

X

Liepājas Centrālās zinātniskā bibliotēkas
tīmekļa vietne http://www.liepajasczb.lv/lv/parbiblioteeku-3004/novadu-biblioteekas-3521
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Pāvilostas novada tīmekļa vietne
http://www.pavilosta.lv/lv/bibliotkas/

Bibliotēkas darbība netiek atspoguļota
sociālajos tīklos.
Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā
(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos

X

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

X

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos
pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO

X

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība
darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu

X

Individuāli

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot
pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā

X

Bibliotēka atvērta arī sestdienās no 9.00 līdz
14.00.

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un
ierosinājumus par bibliotēkas darbību
Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju
mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un
interešu izglītību)

Bibliotēka nav iesaistījusies Latvijas
Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas
programmā ”Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija”.

X
X

Padziļinātas aptaujas nav veiktas, esošie
bibliotēkas lietotāji aptaujāti mutiski.
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Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

pietiekami

augsta,

X

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus

X

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām

X

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri,
multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

X

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

Telpas lasītāju apkalpošanai - 61 m²

X
X

Slēdziens
Pāvilostas novada Ulmales bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
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Ieteikumi
1. Attīstīt bibliotēkas publicitāti virtuālajā vidē, nodrošinot bibliotēkas sniegto pakalpojumu reklāmu un informāciju par pasākumiem,
izstādēm, grāmatu jaunumiem.
2. Aktivizēt darbu ar novadpētniecības materiāliem, nodrošinot to pieejamību virtuālajā vidē.
3. Nepieciešams nodrošināt ātrāku interneta ātrumu.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Pāvilostas novada Vērgales bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Pāvilostas novada Vērgales pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Laima
Ostele, Astra Pumpura) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa
beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un
konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

Daļēji

X

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami

X

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver
visus bibliotēkas darbības virzienus

X

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba
plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu

X

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Bibliotēkas vadītājai nav pilna slodze, nav
nomainīti grāmatu plaukti un apdzīvotā vietā
nav norāde uz bibliotēku.
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Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju
veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

2 darbinieki, abiem nepilnas slodzes.

X
X

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
37%

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
46%

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 25%

Izsniegums

Palielinājies par 33%

Apmeklējums

Samazinājies par 30%

Iedzīvotāju aptvērums

24% no visa pagasta iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

4771 vienības.
Krājuma apgrozība 0,9.
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Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek
nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

X

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno
tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un izmantotas

X

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par
novadu un personībām

X

„Letonika” - 7 sesijas
Laikrakstu bibliotēka „News”- 3 sesijas
Informācija par bibliotēkā esošajiem
materiāliem nav digitalizēta. LCZB vada datus
novadpētniecības datubāzē.

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu (BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti.

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija notikusi 2017.gadā,
izmantojot BIS ALISE.

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā
kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.

X

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana

X

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Autorizācijas dati izsniegti 13 lasītājiem.
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Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

Liepājas Centrālās zinātniskā bibliotēkas
tīmekļa vietne http://www.liepajasczb.lv/lv/par-

X

biblioteeku-3004/novadu-biblioteekas-3521

Pāvilostas novada tīmekļa vietnē
http://www.pavilosta.lv/lv/bibliotkas/vrgalesbibli

Bibliotēkas darbība netiek atspoguļota
sociālajos tīklos.
Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā
(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos

X

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

X

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos
pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO

X

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība
darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu

X

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot
pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā

Bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā
”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, kopā ar
Vērgales pamatskolas bibliotēku.

Individuāli

X

Darba laiks darba dienās no 8:30-17:00.
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Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un
ierosinājumus par bibliotēkas darbību
Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju
mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un
interešu izglītību)

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus

X

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām

X

pietiekami

Padziļinātas aptaujas nav veiktas, esošie
bibliotēkas lietotāji aptaujāti mutiski.

X

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

Telpas lasītāju apkalpošanai -85 m²

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs
Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba
Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri,
multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām
Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.
Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

X

Novecojuši grāmatu plaukti.

X

Nodrošināts, ka grāmatas tiek piegādātas
mājās.

X

X
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Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X
X

Slēdziens
Pāvilostas novada Vērgales bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Izvērtēt bibliotēkas darba laika atbilstību iedzīvotāju vajadzībām.
2. Rast iespēju bibliotēkas vadītājai pilnu slodzi.
3. Aktivizēt darbu ar abonētajām tiešsaistes datubāzēm.
4. Aktivizēt darbu ar autorizētajiem lietotājiem, popularizējot attālinātos pakalpojumus un e-bibliotēku.
5. Attīstīt bibliotēkas publicitāti virtuālajā vidē, nodrošinot bibliotēkas sniegto pakalpojumu reklāmu un informāciju par pasākumiem,
izstādēm, grāmatu jaunumiem.
6. Aktivizēt darbu ar novadpētniecības materiāliem, nodrošinot to pieejamību virtuālajā vidē.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Pāvilostas novada Ziemupes bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Pāvilostas novada Ziemupes pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija
(Laima Ostele, Astra Pumpura) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas
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termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi”
un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

Daļēji

X

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Nav nomainīti grāmatu plaukti un izveidota
bērnu zona.

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami

X

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver
visus bibliotēkas darbības virzienus

X

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba
plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu

X

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju
veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

1 darbinieks

X
X

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
20%

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums samazinājies par 1.3%

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā

86

Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 9%

Izsniegums

Palielinājies par 47 %

Apmeklējums

Samazinājies par 26%

Iedzīvotāju aptvērums

50% no visa pagasta iedzīvotājiem, kas ir
augsts rādītājs

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

Krājuma apgrozība 0,87

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām
Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek
nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas

4000 vienības

X

Bibliotēkas lietotāji 19 bērni; 2019.gadā
iegādātas 9 grāmatas.

X
X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

X

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno
tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un izmantotas

X

„Letonika” – 284/153 sesijas;
Laikrakstu bibliotēka „News”- 117 sesijas
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Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par
novadu un personībām

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu (BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.
Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

94%

X

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana

Bibliotēka nestrādā ar BIS ALISE
Krājuma inventarizācija notikusi 2017.gadā.

X

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā
kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

Informācija par bibliotēkā esošajiem
materiāliem nav digitalizēta. Sadarbojas ar
senlietu krātuvi “Jūras māja”, Vērgales
novadpētniecības muzeju.

X

X

Bibliotēka nestrādā ar BIS ALISE

X

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

X

LCZB tīmekļa vietnē
http://www.liepajasczb.lv/lv/par-biblioteeku3004/novadu-biblioteekas-3521

Pāvilostas novada tīmekļa vietnēBibliotēkas
darbība tiek atspoguļota sociālajos tīklos.
Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā, kā arī
vietējos preses izdevumos

X

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar

X

Bibliotēka iesaistījusies Latvijas Nacionālās
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā
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literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus

”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija,
sadarbojoties ar Vērgales pamatskolu.

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos
pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO

X

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība
darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu

X

Individuāli

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot
pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā

X

Bibliotēka atvērta sestdienās no 9.00 līdz
13.00

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un
ierosinājumus par bibliotēkas darbību

X

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju
mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un
interešu izglītību)

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus

X

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām

X

pietiekami

Padziļinātas aptaujas nav veiktas, esošie
bibliotēkas lietotāji aptaujāti mutiski.

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Telpas lasītāju apkalpošanai -63,5 m²
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Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri,
multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.
Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.
Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X

Grāmatas tiek piegādātas mājās

X
X
X

Slēdziens
Pāvilostas novada Ziemupes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Pabeigt krājuma rekataloģizāciju.
2. Papildināt krājumu bērniem un pusaudžiem.
3. Aktivizēt darbu ar novadpētniecības materiāliem, nodrošinot to pieejamību virtuālajā vidē.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Durbes novada Dunalkas bibliotēkas filiālbibliotēkai - Rāvas bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Dunalkas pagastā. Pagastā darbojas divas bibliotēkas. Bibliotēku akreditācijas ekspertu
komisija (Laima Ostele, Astra Pumpura) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc
akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas
noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Daļēji

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

Neatbilst

X

Pamatojums. Piezīmes
Krājums nav rekataloģizēts.
Bibliotēkai nav atjaunināta datortehnika, ir
iedots lietots datorkomplekts no slēgtās
Dunalkas skolas.
Nav rasta iespēja darbiniecei nodrošināt pilnu
darba slodzi, strādā 0,75.
Nav piešķirtas telpas pasākumu
organizēšanai.

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami

X

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver
visus bibliotēkas darbības virzienus

X

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba
plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu

X

Bibliotēkas personāls

Jāaktualizē 2015.gadā pieņemtie Bibliotēkas
lietošanas noteikumi, atbilstoši Fizisko
personu datu apstrādes likumam, kas stājās
spēkā 2018. gada 5. jūlijā.
Plānošanas dokuments izstrādāts kopā ar
Dunalkas bibliotēku
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Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju
veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

Viens darbinieks

X
X
X

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
3,9%.

X

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā samazinājies
par 7,8%. ( samazināts finansējums preses
iegādei)

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 40,6% ( 2015 g. – 69;
2019.g. – 41 lietotājs)

Izsniegums

Samazinājies par 37%

Apmeklējums

Samazinājies par 45%

Iedzīvotāju aptvērums

45% no apkalpes teritorijas iedzīvotājiem

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams
Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

4136 vienības

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā
Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

Plānošanas dokuments izstrādāts kopā ar
Dunalkas bibliotēku

X
X
X

Krājuma apgrozība ir 0,63
Krājums tiek veidots, sadarbojoties ar
Dunalkas bibliotēku.
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Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām
Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek
nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas
Krājuma komplektēšana notiek regulāri

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X
Lai uzlabotu bibliotēkas finansiālo līdzekļu
lietderīgu izmantošanu, Rāvas bibliotēka
pievienota Dunalkas bibliotēkai kā filiāle.
Krājuma komplektēšanai vairāk līdzekļi tiek
tērēti Dunalkas bibliotēkā un Rāvas
bibliotēkas krājums nedublējas ar Dunalkas
bibliotēku.

X

X

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

X

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno
tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un izmantotas

X

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par
novadu un personībām

X
X

„Letonika” - 2 sesijas
Laikrakstu bibliotēka „News”- 8 sesijas

Novadpētniecības jomā darbojas minimālā
apmērā. 2018.gadā bibliotēkai tika nodots
skolas muzejs.

X

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.
Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

Bibliotēkā lasa 4 bērni, gada laikā iegādātas 6
jaunas grāmatas bērniem

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek manuāli
Krājuma inventarizācija tika veikta 2017.
gadā, manuāli
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Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā
kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.

X

Kopkatalogā ir atspoguļoti 80,6 % no
krājuma, darbs ir aktīvi jāturpina

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana

X

Autorizācijas dati nav izsniegti lasītājiem

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā
(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos

X

Liepājas centrālās zinātniskās bibliotēkas un
novada pašvaldības tīmekļa vietnēs publicēta
informācija par darba laiku un
kontaktinformācija, bet nav rodama
informācija par jaunumiem , pasākumiem un
citām norisēm bibliotēkā. Bibliotēkas darbība
netiek atspoguļota sociālajos tīklos.

X

Padziļinātas aptaujas nav veiktas, apmeklētāju
viedokli noskaidro sarunās.

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

X

Lasīšanas veicināšanas aktivitātes tiek
organizētas, sadarbībā ar Dunalkas bibliotēku.

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos
pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO

X

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
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Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība
darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu
Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot
pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā

piedāvātie

pakalpojumi

sekmē

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

iedzīvotāju

pietiekami

Ikdienā notiek lietotāju konsultēšana dažādos
jautājumos, kas saistās ar e-pakalpojumu
saņemšanu. Konsultācijas līdz šim netika
uzskaitītas.

X

Padziļinātas aptaujas nav veiktas, apmeklētāju
viedokli noskaidro sarunās.

X

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un
ierosinājumus par bibliotēkas darbību
Bibliotēkas
mūžizglītību

X

X

augsta,

X

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus

X

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām

X

Bibliotēkas infrastruktūra
Telpas lasītāju apkalpošanai - 47 m²

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs
Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba
Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

X

Atsevišķās zonās jāuzlabo.

X

Jānomaina 1 lietotāja dators

X
(datori,

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri,
multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs

X
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Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.
Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku

X
X

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X

Slēdziens
Bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Iestāde faktiski darbojas kā Durbes novada Dunalkas bibliotēkas ārējā struktūrvienība. Izvērtēt iespēju pārveidot to no Dunalkas bibliotēkas
filiālbibliotēkas par Dunalkas bibliotēkas ārējo struktūrvienību Rāvā, saglabājot iedzīvotājiem iespēju pilnā apmērā saņemt līdzšinējos pakalpojumus.
Ieteikumi
1.
2.
3.
4.

Veikt sniegto konsultāciju uzskaiti.
Aktivizēt darbu ar abonētajām tiešsaistes datubāzēm.
Rast iespēju lietotāju vajadzībām iegādāties vienu jaunu datoru.
Rast iespēju uzlabot apgaismojumu.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Vaiņodes novada Embūtes pagasta bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Vaiņodes novada Embūtes pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Laima
Ostele, Astra Pumpura) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa
beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un
konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumu izpilde par iepriekšējo
periodu

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

X

Rekataloģizēti tikai 65% no krājuma

X

Jāaktualizē 2015.gadā pieņemtie bibliotēkas
Lietošanas noteikumi, atbilstoši Fizisko
personu datu apstrādes likumam, kas stājās
spēkā 2018. gada 5. jūlijā.

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver
visus bibliotēkas darbības virzienus

X

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba
plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu

X

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju
veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X
X
X

1 darbinieks, nepilnu darba slodze.
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Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

X

Finansējums pārskata periodā samazinājies
par 8%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā samazinājies
par 29%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 13,6% , slēgta skola.

Izsniegums

Samazinājies par 36%

Apmeklējums

Samazinājies par 49%

Iedzīvotāju aptvērums

27% no visa pagasta iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

2215 vienības.
Krājuma apgrozība ir 1,45.

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek
nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas
Krājuma komplektēšana notiek regulāri
Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X
X
X

Bibliotēkas lietotāji 9 bērni, no 2015.gada
netiek pirktas bērnu grāmatas.
SBA izmanto maz.
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Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

X

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno
tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un izmantotas

X

„Letonika” – 7/5sesijas; Laikrakstu bibliotēka
„News”- 3 sesijas

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par
novadu un personībām

X

Informācija
par
bibliotēkā
esošajiem
materiāliem nav digitalizēta. LCZB vada datus
novadpētniecības datubāzē. Sadarbībā ar
Embūtes pagasta pensionāŗu biedrību tiek
apkopota Embūtes pagasta vēsture, iekārtota°
“ Atmiņu istaba”.

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu (BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.
Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta 2015.
gadā.

X

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā
kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.

65% no krājuma.

X

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana
Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

Bibliotēka nestrādā ar BIS ALISE.

X

Bibliotēka nestrādā ar BIS ALISE.

X

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

X

Liepājas centrālās zinātniskās bibliotēkas
tīmekļa vietnē http://www.liepajasczb.lv/lv/parbiblioteeku-3004/novadu-biblioteekas-3521
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un novada pašvaldības tīmekļa vietnē
http://www.vainode.lv/vainodes-biblioteka/

citām norisēm bibliotēkā. Bibliotēkas darbība
netiek atspoguļota sociālajos tīklos.
Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā
(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos

X

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

X

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos
pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO

X

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība
darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu

X

Bibliotēka nav iesaistījusies Latvijas
Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas
programmā ”Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija”.

Individuāli

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot
pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā

X

Bibliotēka atvērta darba dienās no 8.30 līdz
17.00.

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un
ierosinājumus par bibliotēkas darbību

X

Padziļinātas aptaujas nav veiktas, esošie
bibliotēkas lietotāji aptaujāti mutiski.

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju
mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un
interešu izglītību)

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

pietiekami

augsta,
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Bibliotēkas infrastruktūra
Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus

X

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām

X

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

Telpas lasītāju apkalpošanai – 12,5 m²

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs
Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri,
multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.
Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.
Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X

Nodrošināts, ka grāmatas tiek piegādātas
mājās.

X
X
X

Slēdziens
Vaiņodes novada Embūtes pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
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Ieteikumi
1. Aktualizēt 2015.gadā pieņemtos bibliotēkas Lietošanas noteikumus, atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likumam, kas stājās spēkā
2018. gada 5. jūlijā.
2. Izvērtēt bibliotēkas darba laika atbilstību iedzīvotāju vajadzībām.
3. Pabeigt krājuma rekataloģizāciju.
4. Papildināt krājumu bērniem un pusaudžiem.
5. Aktivizēt darbu ar abonētajām tiešsaistes datubāzēm.
6. Attīstīt bibliotēkas publicitāti virtuālajā vidē, nodrošinot bibliotēkas sniegto pakalpojumu reklāmu un informāciju par pasākumiem,
izstādēm, grāmatu jaunumiem..
7. Aktivizēt darbu ar novadpētniecības materiāliem, nodrošinot to pieejamību virtuālajā vidē.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Durbes novada Vecpils bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Durbes novada Vecpils pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Laima
Ostele, Astra Pumpura) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa
beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un
konstatēja:
Kritērijs
Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

Atbilst

Daļēji

X

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Cilvēkiem ar kustību traucējumiem īpašs
aprīkojums nav izveidots, tas tiek plānots kopā
ar ēkas fasādes remonta otro kārtu. Cilvēkiem
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ar kustību traucējumiem grāmatas piegādā
dzīvesvietā.
Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami

X

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver
visus bibliotēkas darbības virzienus

X

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba
plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu

X

Jāaktualizē 2015.gadā pieņemtie Bibliotēkas
lietošanas noteikumi, atbilstoši Fizisko
personu datu apstrādes likumam, kas stājās
spēkā 2018. gada 5. jūlijā.

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju
veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

1 darbinieks

X
X

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju
Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā samazinājies par
8,2%.

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
3%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 9,3%
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Izsniegums

Palielinājies par 9,3%

Apmeklējums

Samazinājies par 3,9%

Iedzīvotāju aptvērums

37 % no pagasta iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā
Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

X
X
X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

X

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno
tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un izmantotas
Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par
novadu un personībām

Krājuma apgrozība 0,7

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām
Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek
nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas

6380 vienības

„Letonika” – 404/ 178 sesijas
X
X

Laikrakstu bibliotēka „News”- 2 sesijas
Apkopo materiālus par dabas un kultūrvēsturiskā
mantojuma objektiem, kā arī informāciju par
pagasta dzīves aktuālajām norisēm, cilvēkiem.
Kopīgi ar Novadpētniecības centra vadītāju ir
sagatavota un izdota grāmata „Vecpils laiku
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Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

X

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā
kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.

X

lokos”. Materiāli daļēji pieejami Liepājas
centrālās zinātniskās bibliotēkas veidotajā
novadpētniecības datubāzē.
Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta
2018.gadā, izmantojot BIS ALISE.

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana
Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Autorizācijas dati nav izsniegti

X

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā
(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos
Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi

X

X

Liepājas centrālās zinātniskās bibliotēkas un
novada pašvaldības tīmekļa vietnēs publicēta
informācija par darba laiku un
kontaktinformācija, bet nav rodama
informācija par jaunumiem , pasākumiem un
citām norisēm bibliotēkā. Bibliotēkas darbība
netiek atspoguļota sociālajos tīklos.
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Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

X

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos
pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO

X

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība
darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu

X

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot
pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā

X

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un
ierosinājumus par bibliotēkas darbību

Individuāli

X

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju
mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un
interešu izglītību)

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus

X

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām

X

pietiekami

Nozīmīgāki lasīšanas veicināšanas pasākumi
tiek organizēti kopā ar Dunalkas/Vecpils
kultūras un atpūtas centru. 2020.gadā plāno
atjaunot dalību lasīšanas veicināšanas
programmā “Bērnu un jauniešu žūrija”

Bibliotēkas lietotāju viedokli noskaidro
sarunās, padziļinātas lietotāju un iedzīvotāju
aptaujas nav veiktas.

Bibliotēkas infrastruktūra
Telpas lasītāju apkalpošanai - 77 m²
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Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs
Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba
Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

X

Atsevišķās zonās jāuzlabo

X

Grāmatas tiek piegādātas mājās

X
(datori,

X

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri,
multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.
Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.
Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

Pasākumus organizē kopā ar
Dunalkas/Vecpils kultūras un atpūtas centru,
izmantojot viņu telpas.

X
X
X

Slēdziens
Durbes novada Vecpils bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
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Ieteikumi
1. Aktualizēt 2015.gadā pieņemtos bibliotēkas Lietošanas noteikumus, atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likumam, kas stājās spēkā
2018. gada 5. jūlijā.
2. Rast iespēju palielināt finansējumu krājuma komplektēšanai.
3. Veikt krājuma izmantošanas analīzi, izmantojot sistēmas ALISE Cirkulācijas moduļa piedāvātās iespējas. Atbrīvot krājumu no maz
izmantotās un nolietotās literatūras.
4. Attīstīt bibliotēkas publicitāti virtuālajā vidē, nodrošinot bibliotēkas sniegto pakalpojumu reklāmu un informāciju par pasākumiem,
izstādēm, grāmatu jaunumiem.
5. Aktivizēt darbu ar autorizētajiem lietotājiem, popularizējot attālinātos pakalpojumus un e-bibliotēku.
6. Veikt sniegto konsultāciju uzskaiti.
Latvijas Bibliotēku padomes priekšsēdētāja,
Bibliotēku akreditācijas komisijas priekšsēdētāja

Dzidra Šmita

